
                                    ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                     ΑΡ. ΦΥΛ. 14 
Επαναληπτικό 4 

Όνομα: __________________________  
 
 

1. Κλίνω τα παρακάτω ουσιαστικά: 
 

…………………… αριθμός 

…………………… … άνεμος πονοκέφαλος 

…………………… …   

…………………… …   

…………………… -   
……………………  αριθμός 

…………………… …   

…………………… …   

…………………… …   

…………………… -   
 
 
2. Γράφω τη γενική του Ενικού και του Πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών: 

 
Ουσιαστικό Γενική Ενικού Γενική Πληθυντικού 

ο σύμμαχος   
ο ένοχος   
ο δενδρόκηπος   
ο μαντρότοιχος   

 
 
3. Μετατρέπω τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές: 

 
• Καταστροφή των καλλιεργειών. → ___________________________________ 
• Αύξηση της ρύπανσης. → _________________________________________ 
• Απαγόρευση καπνίσματος. → ______________________________________ 

 
4. Μετατρέπω τις παρακάτω ρηματικές φράσεις σε ονοματικές: 
 

• Ο καιρός άλλαξε. → _____________________________________________ 
• Η Εθνική μας ομάδα νίκησε. → _____________________________________ 
• Ο πολεμιστής φοβήθηκε. → _______________________________________ 

 
 



5. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίζω τα οριστικά άρθρα και κυκλώνω τους αδύνατους 
τύπους προσωπικής αντωνυμίας: 

 
• Θα φέρουμε εδώ τους σπόρους και θα τους σπείρουμε πετώντας τους από ψηλά. 
• Του μίλησα γλυκά, τον κούνησα λίγο, αλλά δεν άκουγε. 
• Το κοτσύφι είχε μια ιδέα που την έκαναν αμέσως πράξη τα ζώα του δάσους. 
• Άνοιξα το ραδιόφωνο, αλλά άπλωσε το χέρι του και το έκλεισε. 
• Όταν του τελείωσε το μπλοκ ζωγραφικής, το πέταξε στον κάδο ανακύκλωσης. 
• Της είπα να τον καλέσει στη γιορτή της. 

 
6. Γράφω παράγωγα ρήματα: 

• κλαδί  → _____________________ 
• γκρίνια  → ___________________ 
• ανάσα  → ____________________ 

• πηγή  → _____________________ 
• χτένα  → ____________________ 
• κρύο → _____________________ 

 
 
7. Αντικαθιστώ τα ουσιαστικά με τους αδύνατους τύπους προσωπικής αντωνυμίας, όπως  

στο παράδειγμα: 
 
• Έδωσα στον αδερφό μου την ξύστρα. → Του την έδωσα. 
• Χτύπησα το κουδούνι. → ___________________________________________ 
• Πέταξα τα σκουπίδια. → ___________________________________________ 
• Γνωρίζω τους δασκάλους από παλιά. → _________________________________ 

 
8. Γράφω το είδος της πρότασης(απλή, σύνθετη, ελλειπτική, επαυξημένη): 

 
• Το σπίτι του Γιώργου στην εξοχή ήταν ωραίο. ___________________ 
• Η αυλή ήταν ωραία. ___________________ 
• Είναι ωραίο. ___________________ 
• Το σπίτι και η αυλή ήταν ωραία. ___________________ 

 
9. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα ρήματα που παράγονται από τα 

ουσιαστικά και τα επίθετα των παρενθέσεων: 
 

• Κάθε φορά που ο θείος __________________ (ανηφόρα)για το σπίτι, 
________________ (ανάσα) βαριά, γιατί ________________ (καπνός) πολύ. 

• Σιγά σιγά ________________ (καλύτερος) ο καιρός. 
• Όσο πάει, όλο και ________________ (πλατύς) και ________________ (βαθύς) 

το άνοιγμα. 
• Το παιδί ________________. (νύστα) 
• Το σπίτι που ________________ (νοίκι) η Μαρία είναι πολύ κρύο. Η κοπέλα 

________________ (πάγος) εκεί μέσα. 
 


